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Oтоплява,охлаждаипроизвежда
г
орещаводазабитовитеВинужди,
катовсъщотовремеосиг
урява
повечекомфортинамалява
енерг
ийнитеВиразходи
Новопоколениеикономичнаприродосъобразна
системазаотоплениеиохлаждане.
TeрмопомпенатасистемаEcodanнаMi
t
subi
shi
El
ect
r
i
cе
високоефективна,енерг
оспестяваща и безопасна за
околната среда.Тя улавя „
топлината от външния
въздух“-възобновяеменерг
иенизточник,ияпренася
всг
радата.
Вътрешнот
о тяло има компактен дизайн, който
позволявалесенмонтаж.Оборудваноеснапреднало
инверторно управление и точен температурен
контрол,койтоосиг
уряваефикасноотопление.
Ecodan се от
личава със своето уникално енерг
оспестяване,висок комфорт,лесна експлоатация и
поддръжка.

ТайнатанавпечатляващатаефективностнаЕCODANeвулавянетонатоплиннаенерг
ияотатмосферата
Термопомпените системи са все пошироко
разпространени.Тазитехнолог
ияизползватоплинна
енерг
ия от атмосферата.Това означава,че тя се
събира от външния въздух и се използва като
топлиненизточник,койтоосиг
урявависокоефективно
отопление.
Например, термопомпа с коефициент на
трансформация(
COP)4.
0използва1kW електрическа
енерг
ияи3kW топлиннаенерг
ияотоколнатасреда,
за да постиг
не впечат
ляващата производителност
от4kW полезнатоплиннамощност.

ПринципнаТермопомпатаВъздухВода
*
(
врежим наотопление)<ПриCOP4.
0>

Ел.Енерг
ия

Произвежда 4 пъти повече топлинна енерг
ия спрямо
вложенатаелектрическаенерг
ия.
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nderUni
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къмкоят
омог
атдабъдатсвързанидо8безжични
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✓Поддържадвузоналенконтрол-надверазличнит
емпературнизони.
✓Модели“
ERST”(
Cyl
i
nderUni
t
)заот
оплениеиохлаждане(
произвеждатсту
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заохлаждане)
.
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✓Възможностзасвързванекъмвечесъществуващенерг
управлениенавт
ориенерг
иенизт
очник)
.
✓Възможностзаобновяваненасофтуера,
записнаданниипотребит
елскинастройки.
✓Свързваненадо6т
елавкаскаднасист
ема.
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i
nderUni
t
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✓Вг
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асезат
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✓Въпрекикомпактнит
есиразмериот160/
60/
68см,
тялот
осъдържавсичкиосновни
елементинаот
оплит
елнат
асист
ема.

РАЗМЕРИ
Височина(
mm)-1020
Дълбочина(
mm)-480
Дължина(
mm)-1050
Обем (
m3)-0.
51

23kW

PUHZSHW230

Всичкивъншни
теладостиг
ат
температурана
водатадо60оС
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PUHZSHW140

811.
2kW

PUHZSHW80/
112

Двузоналенконтрол-едновременносъздаваненадверазличнитемпературнизони,
осиг
уряващокомфортиудобство
Дветемпературнизони

прави възможно
задаването на две различни
стойности на температурата,които
сеизползватза два различни вида
отоплителни тела в една и съща
система.
рафикът за всяка
В допълнение,г
зонаможедабъдезададенот
делно
чрез основнияконтролер.

Интелиг
ентноуправлениенавториенерг
иенизточник
Нямануждадазаменятенастоящиясикотел.Автоматичнотопревключванепозволяваощепоефективенрежимнаработа.
Освентова,тозиконтролможедапреценикойизточникнатоплина(
Ecodanиликотелът)даоперира,съобразноситуацията.
Интелиг
ентнасистемазауправлениенавториенерг
иенизточник

Изберете подходящия за Вашите нужди
методзауправление.
1)Превключване,възоснова на реалната
външнатемпература.
2)Превключване,възоснованатекущите
разходи.
3)Превключване,възоснована ниватана
CO емисиите.
4)Превключване,въз основа на външен
сиг
нал,например прекъсване на тока от
електрическатакомпания.

Възможностзасвързваненадо6външнителазапостиг
аненапог
олямамощност(
каскаднасистема)
Системасдо6телаEcodanможедабъдеконфиг
уриранаспоредотоплителнатамощност,необходиманасг
радата.
Найефективниятбройработещителасеизчисляваавтоматично,взависимостототоплителниятовар.

Г
лавно
дистанционно
управление

PACI
F61BEинтерфейс
Независимооттипоразмеранавъншнототяло,което сте избрали,Вие имате възможността
сами да проектирате своята термопомпена система Еcodan с помощта на интерфейса
PACI
F61BE.

SDКарта
ПървоначалнитенастройкинаEcodanсег
аса полесни от всяког
а.
Специален софтуер позволява те да бъдатзапазени с помощта на
компютър. Единствено трябва да преместите SDкартата от
компютърадослотавъввътрешнототяло.
*
ФункциятанаSDкартатасеизползвасамоотинсталатори.
Даннитезацелияпредходенмесец •Действителнатемпература
се съхраняват върху SD картата -Температуранапомещенията
(
до2GB)
.
-Температуранапотока
•Потреблениенаелектроенерг
ия
-Изходящатемпература
•Захранващаенерг
ия
-ТемпературанаБГВ
•Обемнаводнияпоток
-Външнатемпература
•Часовенаексплоатация
•Записнавъзникналиг
решки
•Временаразмразяване
•КонтролСиг
наливходове

MELCl
oud(
безжиченWi
Fiадаптер)позволявабързоилеснодистанционноуправлениеиконтрол
MELCl
oud eчастотново поколениебезжични контролери,които позволяватуправлениена Ecodan откомпютър,лаптоп или
смартфончрезинтернетвръзка.
ДистанционнотоуправлениенаEcodanсистемитеелесноибързо,чрезуслуг
атаMELCl
oud– единственотонещо,откоетоимате
нуждаебезжичнаинтернетвръзкаикомпютървъвВашиядом.Свързватерутерачрезнатисканенабутона“
WPS”ивечеимате
безжичнавръзкасВашатаEcodanсистема.

-спестетеповечеенерг
ия,запазвайкикомфортапрезцялотовреме
Mi
t
subi
shiEl
ect
r
i
cВипредставяновареволюционнасистемазаконтрол,която
допринася за повече комфорт и енерг
ийна ефективност.При 1°
C спад в
температурата на водата се подобрява коефициента на трансформация на
системата ВъздухВода с 2%.В традиционните системи температурата на
водата се определя въз основа на предварително изг
отвена температурна
крива спрямо реалната външна температура.Това обаче изисква сложни
настройкиизависиотмножествовъншнифактори,
затрудняващидостиг
ането
дооптималнатемпературанаводата.

Температурнакрива
Темп.на
водата

Aut
o Adapt
at
i
on функцията на Mi
t
subi
shiEl
ect
r
i
c автоматично
проследява промените в топлинния товар и кориг
ира
температуратанаводaтаспрямотях.
Прог
нозазабъдещатастайнатемпература

(
a)Повисокаотцелеватастайнатемп.
(
b)Приблизително колкото целевата
темп.
(
c)Понискаотцелеватастайнатемп.

Двукомпонентноуправлениенатемпературатанаводата

намаляванетемп.
наводата
запазванетемп.
наводата
увеличаванетемп.
наводата

Промянавтемпературатана
водатачрезсравняваненадействителнатаи
предвижданатастайнатемпература.
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еизключителнолесензатранспортиране,монтаж иподдръжка

Teхническихарактеристики
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София1517бул.ВладимирВазов52;
+35929431134;sof
i
a@cl
i
macom.
com
Пловдив4003,бул.Дунав5,
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+35952335901;var
na@cl
i
macom.
com
Бург
ас8000,ул.ЦарКалоян142;
+359886597597;bur
gas@cl
i
macom.
com

Намеретевашиядилърна:
Оторизирандилър
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Техническитехарактеристикиподлежатнапромянабезуведомяване.

